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োো লজহাদ লনবয়্ কটাক্ষ করবল ছেবলর করণীয়্ 
কী? 

প্রশ্ন:  
আমার োো আমাবক কথায়্ কথায়্ 'জলি' েবলন। লজহাদ লনবয়্ সমাবলাচনা 
কবরন। পান ছথবক চুন খসবতই আমাবক লনবয়্ োবজ কথা েলবত শুরু 
কবরন। ছতামরা লজহাদী, লজহাদ কবর লক করবো, ছদখলে না! ইতযালদ । 
অথচ লতলন চরবমানাইর পীর সাবহবের মুলরদ। মুহতারাবমর কাবে আমার 
জানার লেষয়্ হবলা, এই অেস্থায়্ আলম কী করবত পালর?    

নাম- হাসান  
উত্তর:  

اهلل الرحمن الرحيم  بسم  
প্রথমত আপনার োোর মবতা একজন সাধারণ মুসললবমর সামবন দ্বীনবক 
ছেভাবে উপস্থাপন করা দরকার, আপলন লিক ছসভাবে উপস্থাপন করবত 
পারবেন লক না, না এখাবন ছকানও লেচুযলত ও অসিলত আবে, তা খুুঁবজ 
ছের করার ছচষ্টা করুন। প্রবয়্াজবন ছে দাঈ ভাইরা লেষয়্গুবলা ভাবলা 
েুবেন, তাবদর সামবন এই লেষয়্লট লেস্তালরত ছপশ কবর পরামশশ লনন। 
আপনার আচরণ-উচ্চারবণ ছকানও অসিলত থাকবল ছসটা সংবশাধবনর 
ছচষ্টা করুন।      
আলম এখাবন শুধু লজহাবদর দাওয়্াত উপস্থাপন করার কথা েললে না; েরং 
একজন দাঈ লহবসবে, ছেবল হবয়্ োোর কাবে কীভাবে লেষয়্গুবলা ছপশ 
করবত হবে, কীভাবে একজন আদশশ সন্তান লহবসবে লনবজবক োোর 
সামবন তুবল ধরা দরকার, এই লেষয়্গুবলা ভাবলা কবর েুবে এেং ছস 
অনুোয়্ী লনবজর ত্রুলট-লেচুযলত ও অসিলতগুবলা সংবশাধন কবর োোর 
সামবন উপস্থাপন করার ছচষ্টা করুন। 

ফাতওয়্া নাম্বার:3২2                  প্রকাশকালঃ23-01-২০২3 ইং 
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লদ্বতীয়্ত, সেশােস্থায়্ আপলন োোর সবি সদাচার কবর োন। উত্তম ছসো ও 
সদাচার লদবয়্ আবগ তাুঁর মন জয়্ করার ছচষ্টা করুন। সম্ভে হবল নম্রভাবে 
তাবক েুোবনার ছচষ্টা করুন, োো আলম দুেশল লকংো খারাপ হবত পালর, 
লকন্তু লজহাদ শরীয়্বতর একলট অকাটয লেধান। আমার ভুল-ত্রুলটর শালস্ত 
আমাবক লদবত পাবরন। তা না কবর আমার ভুবলর কারবণ লজহাদ লনবয়্ 
কটাক্ষ করা আপনার ঈমাবনর জনয ক্ষলতকর। লিক ছেমন আমার ভুল -
ত্রুলটর কারবণ নামাে লনবয়্ কটাক্ষ করা ঈমাবনর জনয ক্ষলতকর। প্রবয়্াজবন 
লতলন ছে আবলমবদর প্রলত ভাবলাোসা ও আস্থা রাবখন, এমন ছকানও 
আবলবমর মাধযবম লেষয়্লট েুোবনার ছচষ্টা করবত পাবরন।       
েতলদন তাুঁর মবধয এই েুে না আসবে, ততলদন আপলন লজহাদ সংলিষ্ট 
লেষয়্গুবলা তাুঁর সামবন উত্থাপন করা ছথবক লেরত থাকুন এেং এমন 
আচরণ-উচ্চারণ ছথবক লেরত থাকার ছচষ্টা করুন, ছেগুবলার কারবণ লতলন 
আপনার প্রলত লেরক্ত হবয়্ শরীয়্বতর লেধাবনর সবি এমন অসংলগ্ন 
আচরণ করবত পাবরন।  
একই সবি দ্বীবনর সলিক েুে দাবনর জনয; আল্লাহর রহমবতর প্রলত আশা 
ছরবখ, সালাতুল হাজত পবে, আল্লাহর কাবে কান্নাকালট কবর ছদায়্া 
করবত থাকুন। আল্লাহ একসময়্ তাবক সহীহ েুে দান করবেন 
ইনশাআল্লাহ। 

تعاىل أعلم ابلصواب  وهللا  
আে ুমহুাম্মাদ আব্দুল্লাহ আলমাহলদ (উলফয়্া আনহু) 

১৮-০৬-১৪৪৪ লহ. 
১২-০১-২০২৩ ঈ. 


